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Grønt område ved Ryttervej og Kappelsdal 

 

Formål med mødet 

Niels Chr. Antvorskov har i efteråret 2008 rettet henvendelse til Favrskov kommune 

vedrørende det grønne fællesområde mellem Ryttervej og Kappelsdal, hvor Grundejer-

foreningen påpeger et tilsagn fra det tidligere Hammel Kommune, om anlæg af stier, 

udgravning af sø og opsætning af bænke. 

 

Besigtigelse 

Tidligere har Favrskov kommune anlagt grusstier efter en metode, hvor grus blev 

udlagt oven på afklippet græs, med supplerende udlægning 1 – 2 gange årligt. Ved 

besigtigelse af arealerne kunne stierne ikke længere verificeres og var forsvundet i 

græsset. Søen er aldrig blevet udgravet og bænke ikke opsat. I stedet har Favrskov 

Kommune frilagt området omkring dele af søen med nedskæring af buske og 

småtræer for en del år siden. Bevoksningen er siden genskabt. 

 

Søen er tilvokset med padderokker, og i sommerhalvåret kan der ikke konstateres 

synligt vandspejl. Vandspejlsniveauet er for øjeblikket forholdsvis lavt. Ved høj 

vandstand er der mulighed for afløb gennem grøft med sydlig retning. Erik Krogstrup 

har først i maj konstateret dyreliv i form af tudser, salamander og vandkalv mm, så 

søen må betegnes som en levende biotop. 

 

Favrskov Kommune plejer græsarealerne ved slåning 15-16 gange årligt i det sydlige 

område, langs østlig asfaltbelagt sti og i bånd gennem naturarealerne. Øvrige arealer 

henligger i natur med bevoksninger og langt uslået græs. Området fremtræder 

harmonisk med åbne græsarealer som fælleder og bevoksninger som naturplantninger 

og skov. 

 

Anvendelse 

Grundejerforeningen oplyste, at arealerne anvendes til rekreative formål af blandt 

andet dagplejere og pensionister fra ældreboligerne i området. Børn udøver leg og 

boldspil på arealerne, og områdets beboere går ture eller løber i området. 



 

 

Grundejerforeningens ønsker 

Grundejerforeningen ønsker, i henhold til tidligere tilsagn fra gl. Hammel Kommune, at 

få anlagt en grussti fra Ryttervej på tværs af det grønne område til Kappelsdal, at få 

søen udgravet og få monteret to bænke ved søen. Bænke kunne evt. etableres ved 

hjælp fra produktionsskole. 

 

Favrskov Kommune 

Mette V. Gram redegjorde for plejeniveauet af de grønne arealer i Favrskov Kommune. 

Det er tydeligt at se, at gl. Hammel Kommune har haft et højt plejeniveau af de grønne 

arealer, hvorimod f.eks. gl. Hadsten og Gl. Hvorslev Kommune i forhold til gl. Hammel 

Kommune har haft et langt lavere plejeniveau. 

 

Mette V. Gram oplyste, at Trafik og Anlæg i øjeblikket arbejder med at harmonisere 

dette plejeniveau, så der fremadrettet bliver et ensartet niveau for hele kommunen. De 

økonomiske midler på området er desværre begrænsede, og det er derfor en stor 

udfordring at få plejeniveauet harmoniseret. Som det ser ud i øjeblikket tillader 

budgettet ikke større nyanlæg i de grønne områder. Det tilstræbes, at der med en 

harmonisering skabes plads til mindre nyanlæg i budgettet. Harmoniseringen vil 

betyde, at plejeniveauet i nogle områder vil skulle sænkes for at få økonomisk plads til 

at hæve plejeniveauet andre steder.  

 

Det er beklageligt, men desværre den faktiske virkelighed, som Trafik og Anlæg skal 

agere i. Mette V. Grams udgangspunkt var derfor også, at såfremt der skulle etableres 

nye foranstaltninger – som f.eks. stiforbindelse - i området, så skulle udgifterne hertil 

være udgiftsneutrale for kommunen. Med andre ord vil der skulle findes 

driftsbesparelser i området svarende til anlægsomkostningerne. Dette kunne f.eks. ske 

ved en reduktion af plejeniveauet på græsarealerne, således at de i stedet for 16 

gange klipning om året vil blive klippet 10 gange årligt. 

 

Grundejerforeningen kunne ikke acceptere et lavere plejeniveau, men havde delvis 

forståelse for de økonomiske forhold. 

 

Aftale 

Det blev aftalt, at Favrskov Kommune skulle indhente en pris på en stiforbindelse i 

stenmel, og at udgifterne til dette skulle sammenholdes med en tilsvarende besparelse 

på plejeniveauet i området. Trafik og Anlæg ville vende tilbage med svar og resultater 

på dette efter sommerferien, når der forelå en pris på stien. 

 

Efter mødet 

Trafik og Anlæg har indhentet pris på udførelsen af en 1,5 meter bred sti i stenmel 

mellem Ryttervej (fra asfalteret sti ved Ryttervej 41) og Kappelsdal. Udgifterne beløber 

sig til mellem 30.000 og 40.000 kr. Dette beløb kan ikke modsvares af besparelser 

som følge af et reduceret plejeniveau i området. Trafik og Anlæg har derfor besluttet at 

foretage nogle omprioriteringer af ellers planlagte plejeopgaver i andre områder i 

kommunen for at sikre udgifter til en stiforbindelse mellem Ryttervej og Kappelsdalvej.  

 

Det er ligeledes besluttet, at der kan opsættes én bænk ved søen.  

 



 

På baggrund af den økonomiske ramme til de grønne områder kan Trafik og Anlæg 

desværre ikke imødekomme en udgravning af søen. 

 

Det kan oplyses, at der i forbindelse med harmoniseringen, vil det blive taget stilling til, 

hvorvidt plejeniveauet i området kan opretholdes på det niveau, det er i dag. 

 

 

 

 


